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Programma   
Najaar 2012 
 

September 
Vrijda                      7  Vissen op de Grevelingen 

Zaterdag                  8  Dagje Floriade  

Zaterdag            8  Motortoertocht 

Zondag            9  Ride for the Roses Westland 

Woensdag      26  Schieten in Sommelsdijk 

Vrijdag                  28  Golf       

 

Oktober          
Vrijdag                     5  Vissen op de Grevelingen 

Maandag       15 Klaverjassen op de RoCa 

 

November 
Zaterdag      26 Sinterklaasfeest Maasvlakte 

Vrijdag       30 Vissen op de Grevelingen 

 

December 
Maandag        3 Kerstklaverjassen RoCa 

Maandag      10 Kerstklaverjassen RoCa 

Zaterdag       15 Kerstfeest Keijzershof 

Maandag      17 Kerstklaverjassen RoCa 

 

Adres secretariaat   

Personeelsvereniging E.ON Benelux,  

Antwoordnummer 90150, 3009 VB Rotterdam. 

Telefoon secretariaat 010 2895430 

Bankrekening: 9109857 

t.n.v. Personeels Vereniging E.ON Benelux 

E-mail; Personeelsvereniging@eon-benelux.com 

Website; www.pv-eon-benelux.nl 

Juli  2012 

Van de voorzitter 

 Beste leden van de Personeelsvereniging, 

 Ook ons bedrijf E.ON Benelux ontkomt niet aan de sombere vooruitzichten die de wereld teisteren. 

Uw personeelsvereniging wordt daarmee natuurlijk ook geconfronteerd. Het jaarlijks te ontvangen budget 

staat onder druk. 

Wat betekent dit voor u? Het bestuur zal kritischer moeten kijken naar de veelheid van jaarlijkse activiteiten 

waaraan u kunt deelnemen. Van sommige van die activiteiten zal de eigen bijdrage misschien moeten wor-

den verhoogd. 

Wat kunt u er zelf aan doen? Vooral deelnemen aan de aangeboden activiteiten. Vooral de werkende leden 

roep ik op om toch vooral deel te nemen. 

Het bestuur heeft altijd open gestaan voor suggesties en nu meer dan ooit. Heeft u een idee, werk het uit en 

kom er mee. Kijk naar de initiatieven van uw diverse collega’s. Zij organiseren o.a. het regelmatig terugke-

rende schieten en de motortoertocht, beide kunnen zich verheugen op  een leuk aantal deelnemers. De spor-

tieve zaken zoals de lopers groep en de groep actieve wielrenners die jaarlijks deelnemen  aan diverse toch-

ten. 

Het bestuur zal samen met u streven naar een zonnige toekomst. 
Gerard Franx 

DIGITALE NIEUWSBRIEF 

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt gaat de PV 

beginnen met de verzending van een nieuwsbrief.  

Dat is de digitale versie van de bekende mailing 

welke u altijd per post in de brievenbus kon vin-

den. 

Het zal de PV veel tijd en geld besparen om hier-

toe over te gaan. Op dit moment, medio april 

2012, zijn er c.a. 200 PV-leden of medewerkers 

van de E.ON Benelux aangemeld als abonnee van 

de PV-Nieuwsbrief. 

Dat is voor de PV zo’n 40% van het aantal leden. 

Het is natuurlijk de bedoeling om dat aantal te ver-

hogen en daarom doet het bestuur van de PV een 

beroep op u om u, ook aan te melden voor de digi-

tale nieuwsbrief. Zie hiervoor de website. 

Bent u aangemeld voor de nieuwsbrief en veran-

dert uw e-mailadres dan is het noodzakelijk dat u 

dat doorgeeft daar u anders de nieuwsbrief niet 

meer ontvangt.  

Een en ander komt door de automatische verwer-

king van de verzending van de nieuwsbrief.  

U ontvangt dan ook geen mailing meer per post en 

bent u niet meer op de hoogte van de gebeurtenis-

sen binnen de PV. Kijk voor opgeven van een an-

der, nieuw e-mailadres op de website.  

NB. Aanmelding voor de nieuwsbrief kan alleen 

voor leden van de Personeelsvereniging E.ON Be-

nelux in Nederland, leden van ‘Vriendenkring de 

Kempen in Belgie en medewerkers van E.ON Be-

nelux. 

Kijk voor het laatste verenigingsnieuws op  

onze website; www.pv-eon-benelux.nl.  



 

2 

 

Golf wedstrijd op baan Delfland. 
Ook dit jaar staan weer een aantal golfwedstrijden 

gepland en bij voldoende belangstelling een clinic.  

De eerste op 28 september, op golfbaan Delfland, 

Albrechtsweg 1, 2636 HZ Schipluiden. De wedstrijd-

vorm is  

18-holes Stableford (individueel met volledige handi-

cap verrekening).  

De clinic duurt ca. 4 uur.  

Beide starten om 13.00 uur. Aankomst vanaf 12.00 

uur, koffie en thee staan klaar. Deelname voor leden  

€ 20,00 p.p. introducés € 45,00. Aanmelden en 

machtigen uiterlijk voor 15 september met 

bijgevoegd formulier. Aanmelden s.v.p. zo spoedig 

mogelijk! 

Juli  2012 

Hallo motorvrienden, 
De bloemen lopen uit, de motoren komen op straat. 

Dan wordt het ook weer tijd om aan de PV E.ON-

motortoertocht te gaan denken.  

Omdat de vakanties van Belinda, Ton en die van mij 

in het voorjaar elkaar overlappen blijft er weinig 

voorbereidingstijd over. Daarom hebben we besloten 

om de toertocht op 

 zaterdag 8 september te gaan rijden.Het is moeilijk 

om een tocht uit te zetten die niet al te ver van onze 

woonomgeving start en dan ook nog eens de moeite 

waard is om te gaan toeren waarbij we niet gehinderd 

worden door stedelijk gebied en veel stoplichten. 

Daarom hebben we besloten een rondje Zeeland te 

gaan doen. Anders dan de laatste Zeeuwse tocht maar 

nog steeds de moeite waard, dus zet die datum in je 

agenda en reserveer hem voor de PV E.ON-

motortoertocht. 

Wij gaan er weer alles aan doen om er een onvergete-

lijke ervaring van te maken. 

Geef het door aan collega's en vrienden want wij 

hebben niet van iedereen een e-mailadres. 

Uiteraard wordt ook alles op de site van de Perso-

neelsvereniging http://www.pv-eon-benelux.nl gezet. 

Zodra er meer nieuws is hoor je van ons. 
Met vriendelijke groet, Belinda, Ton en Aad. 

DIT JAAR GEEN KERSTMARKT MAAR EEN 

DAGTRIP NAAR DE FLORIADE. 

Aan iedere traditie komt een eind zo ook aan de al 

jaren bezochte kerstmarkten. Dus heeft het bestuur 

gezocht naar een alternatief. En juist dit jaar wordt de 

Floriade gehouden. De Floriade is een wereldtuin-

bouw tentoonstelling die eens in de 10 jaar wordt ge-

houden. Een tentoonstelling vol bijzondere bloemen 

en planten. Maar ook leuke programma’s vol met mu-

ziek en dans. Maar ook  lekker picknicken tussen de 

bloemen en de planten, loungen aan het water en van-

af de grasheuvels genieten van talloze shows en para-

des. Door te zien, te horen en te proeven ervaart u de 

invloed van de tuinbouw op de kwaliteit van het dage-

lijks leven. 
WANNEER GAAN WE DAAR NAAR TOE:  

ZATERDAG 8 SEPTEMBER. 

Ook nu weer vertrek vanuit Hellevoetsluis, Rotterdam 

en Dordrecht. Als er genoeg animo is volgen later de 

vertrektijden. Prijs met inbegrip van het toegangs-

kaartje en een heerlijk diner is € 45,00 p.p.. Omdat de 

reis op zaterdag is bestaat de mogelijkheid om ook 

thuiswonende kinderen voor deze prijs mee te nemen. 

Inschrijven voor 1 augustus 2012 via het bekende 

inschrijfformulier. 

Schieten in Sommelsdijk. 
Op woensdagavond  26 september organiseren we 

weer een avond bij schietvereniging Flakkee. 

Er zal met zowel klein (22) als groot (.38) kaliber 

worden geschoten met revolver, pistool en karabijn. 

Het adres is; Marnix Gijsenstraat 19, Sommelsdijk. 

Inloop van af 19.30 uur, start 20.00 uur. 

Kosten; voor leden € 15.00 p.p. inclusief 2 consump-

ties. Maximaal 20 deelnemers  

Aanmelden via bijgevoegd formulier. 

Heeft u zelf oog en gehoorbescherming neem dit mee. 

Kerstdiner-dansant in de Keijzershof. 
Op veler verzoek weer een diner-dansant in kerst-

sfeer in ons vertrouwde restaurant De Keijzershof in 

Rotterdam Ommoord. 

 En wel op zaterdagavond 15 december. 

Het diner is weer in buffetvorm en uiteraard is er live

-muziek. In de volgende mailing en op de site nadere 

medelingen over de avond en busvervoer. 

Vissen op de Grevelingen. 
Ook komend najaar wordt er weer gevist op de Gre-

velingen. 

De komende visdagen zijn steeds op vrijdag  en wel  

Op 7 september, 5 oktober en 30 november. 

Indien het weer het toelaat is de afvaart om 8.00 uur. 

Het aantal plaatsen is beperkt  

Kosten; leden € 12,50 p.p., introducés € 17,50,p.p., 

dit is inclusief zeeaas. 

Aanmelden en informatie bij Loek Vermeulen. 

Tel. nr. 078 6210910.  

Zo spoedig mogelijk aanmelden 

Klaverjassen op de Roca. 
Zowel in oktober 1 avond en in december het 3 avon-

den toernooi. U speelt individueel, per ronde een an-

dere maat. Leuke prijzen. 

Inlichtingen; Bram Op den Brouw 

Tel. 0180-422292, e-mail a.op.den.brouw@hccnet.nl 

https://www.pv-eon-benelux.nl

